मार्गदर्ग क सुचना
राष्ट्रीय अनुसचू चत जाती चित्त ि चिकास महामं डळाच्या (NSFDC)
सिलतीच्या व्याजदराने व्यिसाय कजग योजना (2019)
पहिला टप्पा
प्रस्तािना
महात्मा फु ले मागासवगग ववकास महामंडळास महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय महामंडळाची वावहनीकृ त यंत्रणा म्हणून
वनयुक्ती केले ली आहे . केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसवू चत जाती ववत्त व ववकास महामंडळाकडु न (NSFDC) वमळणाऱ्या
कजग वनधीतून या महामंडळाच्या अंतगगत अनुसवू चत जाती व नवबौद्ध घटकातील व्यक्तींसाठी सवलतीच्या व्याजदराने
व्यवसाय मुदती कजग योजना (Term Loan) राबववण्यात येते.
NSFDC या राष्ट्रीय महामंडळाकडु न उपलब्ध होणाऱ्या कजग वनधीतून सन 2019 या वर्षासाठी पवहल्या टप्पप्पयात
रु. 3 लक्ष, रु. 4 लक्ष व रु. 5 लक्ष मयादे च्या मुदतीकजग योजनाची अमलबजावणी करायची आहे . या योजनेअत
ं गगत
लाभार्थ्यांची पात्रता व वनकर्ष, अटी व शती, कजग ववतरण कायगपद्धती व कजग वसुली खालील नमुद केल्या प्रमाणे आहे त.
I.

योजनेचे स्वरुप राष्ट्रीय अनुसचू चत जाती चित्त ि चिकास महामं डळ निी चदल्ली (एन.एस.एफ.डी.सी.) मुदती कजग योजना

i)

अ.क्र.
1.
2.

प्रकल्प मूल्य
केंद्रीय मंडळाचा सहभाग (एन.एस.एफ.डी.सी.)
महात्मा फु ले मागासवगग ववकास महामंडळ (मया)
सहभाग 20%

3.
4.
5.

अजगदाराचा सहभाग ( प्रकल्प मुल्याच्या 5%)
कजग परतफेड कालावधी
प्र.श.प्र.व. हमीशुल्क दर -0.50/- पै. प्रमाणे.

 व्यवसायाची यादी शेवटी जोडली आहे .

ii)

अ.क्र
1.
2.

रु.3,00,000/- पयं त
रु.2,25,000/- (6% व्याज दर )
रु.60,000/- (4% व्याज दर )
(50,000/- + 10,000/-)
(महामंडळाचा सहभाग+अनुदानाचा समावेश)
रु.15,000/5 वर्षे (समान मावसक 60 हप्ते)
रु.5625/-

 उपरोक्त काही बाबींमध्ये बदल होऊ शकतो.

प्रकल्प मूल्य
केंद्रीय मंडळाचा सहभाग
(एन.एस.एफ.डी.सी.)
महात्मा फु ले मागासवगग ववकास महामंडळ (मया)
सहभाग 20%

रु.4,00,000/- पयं त
रु.3,00,000/- (6% व्याज दर )

3.

अजगदाराचा सहभाग (प्रकल्प मुल्याच्या 5%)

रु.80,000/- (4% व्याज दर )
(70,000/+ 10,000/-)
(महामंडळाचा सहभाग+अनुदानाचा समावेश)
रु.20,000/-

4.
5.

कजग परतफेड कालावधी
प्र.श.प्र.व. हमीशुल्क दर -0.50/- पै. प्रमाणे.

5 वर्षे (समान मावसक 60 हप्ते)
रु.7500/-

 व्यवसायाची यादी शेवटी जोडली आहे .

 उपरोक्त काही बाबींमध्ये बदल होऊ शकतो.

iii)

अ.क्र

प्रकल्प मूल्य

रु.5,00,000/- पयं त

1.

केंद्रीय मंडळाचा सहभाग
(एन. एस.एफ.डी.सी.)

रु.3,75,000/- (6% व्याज दर )

2.

महात्मा फु ले मागासवगग ववकास महामंडळ रु.1,00,000/- (4% व्याज दर )
(मया) सहभाग 20%
(90,000/- + 10,000/-)
(महामंडळाचा सहभाग+अनुदानाचा समावेश)

3.
4.
5.

अजगदाराचा सहभाग (प्रकल्प मुल्याच्या 5%)
कजग परतफेड कालावधी
प्र.श.प्र.व. हमीशुल्क दर -0.50/- पै. प्रमाणे.

 व्यवसायाची यादी शेवटी जोडली आहे .
II.

रु.25,000/5 वर्षे (समान मावसक 60 हप्ते)
रु.9375/ उपरोक्त काही बाबींमध्ये बदल होऊ शकतो.

योजनेचा उद्दे श 1. मागासवगीय घटकातील लोकांना आर्थिकदष्ट्ृ या सक्षम करणे. तसेच ब ँकेमाफगत कजग घे ताना येणा-या अडचणी
व कजग मंजरु होताना होणारा ववलं ब टाळणे.
2. मागासवगीय घटकांतील सुवशवक्षत व शासनाचे कौशल्य ववकास ववभाग, महात्मा फु ले मागासवगग ववकास
महामंडळाकडू न तसेच शासकीय/वनमशासकीय संसिांमधून तांविक प्रवशक्षण घे तले ली तसेच अनुभवी तरुण
मुले/मुली यांना प्राधान्याने सवयंरोजगारास कजग उपलब्ध करुन दे णे.
3. मागासवगीय दुबगल घटकांना लहान/लघू व्यवसाय करण्याकवरता तात्काळ ववत्त पुरवठा करणे.
4. उक्त योजने अंतगगत प्रथमत: पवहल्या टप्पप्पयात रु. 3 लक्ष, रु. 4 लक्ष व रु. 5 लक्ष मयादे च्या मुदती कजग योजनेची
अमलबजावणी करण्यात येईल.
व्यवसायाचे गट - (यादी सोबत जोडली आिे )
i.
ii.
iii.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.

कृ र्षी व ग्रामीन क्षेत्रातील व्यवसाय
लघुउद्योग क्षेत्रातील व्यवसाय
सेवा व वाहतूक क्षेत्रातील व्यवसाय

लाभार्थ्यांची पात्रता व हनकष
अजगदार अनुसवू चत जाती व नवबौध्द समाजाचा असावा.
अजगदार महाराष्ट्राचा रवहवासी असावा.
अजगदार वय 18 ते 50 वर्षे असावे.
अजगदाराचा वसबील क्रेडीट सकोअर वकमान 500 इतका असावा.
अजगदाराचे एकवित कौटुं वबक वार्थर्षक उत्पन्न रु. 3.00 लाखापेक्षा जासत नसावे.
एका कुटुं बातील एकाच व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ घे ता येईल.
अजगदाराचे आधार काडग जोडलेल्या बक
ँ खात्याचा तपशील सादर करावा.
अजगदार महामंडळाच्या कोणत्याही (केंद्र व राज्य) योजनेचा िकबाकीदार नसावा.
अटी व शती

1. कजग परतफेडीबाबत लाभाथींने शपथपत्र द्यावे लागेल.
2. सदर कजातून लाभाथींसाठी जी मत्ता वनमाण होणार आहे ती जयांच्याकडु न वनमाण होईल त्यांचेकडू न ती मत्ता
अचल (Immovable) असेल तर परस्पर या महामंडळाकडे गहाण (Mortgage) ठे वण्यात यावी. जर ती मत्ता
चल (movable) असेल तर ती महामंडळाकडे तारणगहाण (Hypothecate) करणे आवश्यक.

3. जामीनदार स्वतः कजग परतफेडीची हमी घेत असल्याने त्यांनी स्वतःचे आयकर परतावा (इनकम टॅक्स वरटर्नसग)

प्रमाणपत्र अथवा शेतकरी असल्यास 7/12 उतारा ककवा कोणत्याही संस्थेचा नोकरदाराचे वेतन प्रमाणपत्राची प्रत
द्यावी लागेल.

4. वसुलीकवरता भारतीय वरझवग बक
ँ े च्या मागगदशगक सुचना कायगपद्धतीप्रमाणे वसुलीची प्रक्रीया राबववण्यात येईल.
5. लाभार्थ्याने स्थापन केलेल्या व्यवसायाचा ववमा स्वखचाने उतरववणे तसेच दरवर्षी ववम्याचे नुतनीकरण करणे
बंधनकारक राहील.

V.

कजज हवतरण कायज पद्धती

1. वदनांक 11 माचग , 2019 पासून वदनांक 30 माचग , 2019 या कालावधीत महामंडळाच्या
www.mahatmaphulecorporation.com/nsfdc या संकेत सिळावर Online पद्धतीने अजग सवीकारण्यात
येतील.
2. अजगदाराना Online अजग करणे शक्य नसल्यास वववहत नमुन्यातील अजग व वैयक्क्तक कागदपिे सवयं साक्षांवकत करुन
महामंडळाच्या वजल्हा कायालयात रवजसटर ए.डी. टपालाने पाठवावेत ककवा वजल्हा व्यवसिापक कायालयात समक्ष
दाखल करु शकतील .
3. ज्यांनी यापुवी या महामंडळाच्या अिवा केंद्रीय महामंडळाच्या कजग योजनेचा लाभ घेतला नाही त्या सवांना अजग करता
येतील.
4. ऑनलाईन अजासोबत फक्त वैयक्क्तक मावहतीची फक्त (8) कागदपिाच्या प्रती दाखल करावयाच्या आहे त. ((i) जात
प्रमाणपि, (ii)आधार काडग , (iii) प ॅन काडग , (iv) उत्पन्न दाखला, (v)वशधा पविका, (vi) प्रकल्प अहवाल (vii) प्रवशक्षण
प्रमाणपि (viii) व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा.
5. जामीनदार, साक्षीदार, शपिपिे, व्यवसाय परवाने, मालमत्ता गहाणपि, कजग परत फेड शपिपि, ववक्रेत्याचे दरपिक इ.
पुराव्यांच्या कागदपिाच्या प्रती केंद्रीय महामंडळाकडु न LOI मंजरु ी व वनधी उपलब्ध झाल्यानंतर व मुख्य कायालयाच्या
आदे शानंतर प्रत्यक्ष कजग वाटपाचे वेळी दाखल कराव्या लागतील.
6. अजगदाराने हमीशुल्क, सववहससा रक्कम अिवा इतर कोणतेही शुल्क रक्कम अजा सोबत महामंडळास भरणा
करावयाची नाही. माि NSFDC कडु न कजग मंजरु ी व वनधी उपलब्धी नंतर मुख्य कायालयाच्या आदे शानंतर प्रत्यक्ष
कजग वाटपाचे वेळी महामंडळास Online भरणे आवश्यक आहे .
7. कजग मंजरु ीची कायगपद्धती संपण
ु गपणे पारदशी पद्धतीने असल्याने अजगदारानी दलाल, मध्यसि अिवा अनावधकृ त
व्यक्तींशी संपकग करु नये.
8. मावहतीसाठी महामंडळाचे वजल्हा कायालयात संपकग करावा. तेिे अजाचा नमुना व कागदपिाची सुवच उपलब्ध आहे .
वर नमुद मागगदशगक सुचना व कायगपद्धती ही केंद्रीय महामंडळाच्या व महात्मा फु ले मागासवगग ववकास
महामंडळाच्या कजग मंजरु ीच्या प्रलं वबत धोरणानुसार वनश्चचत केले ली आहे . यामध्ये वेळोवेळी आवचयकते नुसार बदल
करण्यात येतील.
दुसरा टप्पा
NSFDC कडु न कजग प्रकरणात आर्यपत्र (LOI) ि चनधी मं जरु ी नंतर कराियाची कायग िाही
i.

ii.
iii.
iv.

जामीनदार, साक्षीदार, शपिपिे, व्यवसाय परवाने, मालमत्ता गहाणपि, कजग परत फेड शपिपि, ववक्रेत्याचे
दरपिक इ. पुराव्यांच्या कागदपिाच्या प्रती केंद्रीय महामंडळाकडु न आशयपि (LOI) मंजरु ी व वनधी उपलब्ध
झाल्यानंतर व मुख्य कायालयाच्या आदे शानंतर प्रत्यक्ष कजग वाटपाचे वेळी दाखल कराव्या लागतील.
अजगदाराने हमीशुल्क व सववहससा रक्कम NSFDC कडु न कजग मंजरु ी व वनधी उपलब्धी नंतर मुख्य कायालयाच्या
आदे शानंतर प्रत्यक्ष कजग वाटपाचे वेळी महामंडळास Online भरणे आवश्यक आहे .
अजगदाराने वजल्हा कायालयात वलगल डॉक्युमेंट भरुन दे णे आवश्यक.
अजगदाराने वरील सवग बाबींची पुतगता केल्यानंतर वजल्हा कायालयाकडु न ऑनलाईन पद्धतीने कजग व अनुदान
रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात online पद्धतीने RTGS/NEFT द्वारे जमा करण्यात येईल.

VI.

वसुलीची कायज पद्धती

1. कजाची परतफेड ही कजग ववतरीत केल्याच्या 3 मवहर्नयानंतर सुरु करण्यांत येईल.
2. कजग परताव्याचे मावसक हप्ते ठरवून कजग वसुलीच्या दष्ट्ृ टीने लाभार्थ्यांच्या ब ँक खात्यातून ECS (इलेक्रॉवनक
क्क्लअरं स वसक्सटम) पध्दतीने वसुली करण्यांत येईल.

3. कजाची वसुली न झाल्यास महामंडळाकडे लाभार्थ्यांनी ठे वलेली तारण मालमत्ता अिवा जामीनदाराची मालमत्ता
महसुल ववभागामाफगत जप्त करणेची कायगवाही सुरु करण्यात येईल.

4. जावमनदाराकडु न कजग वसुली शक्य न झाल्यास जमीन महसूलसंवहतेच्या कलम 221 नुसार वजल्हावधकारी यांना
मालमत्ता वललाव करुन कजग वसुली करण्याचा प्रसताव दाखल करण्यात येईल.

5. वसुलीकवरता भारतीय वरझवग बक
ँ े च्या मागगदशगक सुचना कायगपद्धतीप्रमाणे वसुलीची प्रक्रीया राबववण्यात येईल.

के. बी. फंड (भा.प्र.से.)
व्यिस्थापकीय संचालक

